
در راستاي اجراي      هرمزگان
اقتصاد مقاومتي، 
استان هرمزگان با مركزيت شهرستان جاسك به 
قطب توليد پنبه و نساجي كشور تبديل مي شود. 
مدي��ر زراعت جهاد كش��اورزي هرمزگان گفت: 
تا چند سال گذشته در اس��تان صرفاً شهرستان 
حاجي آباد به عنوان توليدكننده پنبه ش��ناخته 
و تنها در اين شهرس��تان اين محصول برداشت 
مي شد.  سيدرضا اميري زاده افزود: پس از تصويب 
طرح خودكفايي كش��ور در حوزه توليد پنبه، در 
هرمزگان ني��ز اقداماتي براي افزاي��ش توليد در 
دستور كار قرار گرفت و ابتدا شهرستان جاسك 
به عنوان پايلوت اجراي كشت در نظر گرفته شد 
و پنبه در اين شهرستان كشت شد.  وي ادامه داد: 
تا پيش از اين طرح تنها در شهرستان حاجي آباد 
255 هكتار كشت پنبه با متوسط توليد سه تن 
در هكتار پنبه انجام ش��د كه به اين ميزان 330 
هكتار سطح كشت جديد در شهرستان جاسك 

افزوده و ميزان س��طح زير كش��ت ب��ه رقم قابل 
توجه 585 هكتار رسيده اس��ت.  اين كارشناس 
كشاورزي گفت: براي دست يافتن به اين مسئله 
مهم زمين هاي زيادي در پايين دست سد در اين 
شهرس��تان قرار است براي كش��ت پنبه در نظر 

گرفته ش��ود و آب مورد نياز نيز از طريق سد اين 
شهرستان تأمين خواهد شد.  اميري زاده افزود: 
اميدواريم به زودي در جاس��ك شاهد ايجاد يك 
شهرك نساجي و تأسيس و احداث كارخانه هاي 
مرتبط با پنبه در حوزه نساجي باشيم.  وي ادامه 

داد: در اس��تان هرمزگان مناطق زيادي مستعد 
كش��ت پنبه هس��تند و در يك طرح پايلوت در 
ش��اخه ش��مالي ميناب نيز در حال كشت پنبه 
هس��تيم.  مدير زراعت جهاد كش��اورزي استان 
هرمزگان گفت: دولت ني��ز در زمينه خريد اين 
محصول پاي كار اس��ت و كشاورز نگراني از بابت 
فروش محصول خود ندارد، در حال حاضر قيمت 
پنبه به ازاي هر كيلوگرم 30 هزار تومان است كه 
به نسبت هزينه هاي صرف شده در توليد، قيمت 
مناسبي است.  اميري زاده افزود: در حال حاضر 
شاهد برداش��ت محصول پنبه از 330 هكتار از 
اراضي كشاورزي شهرس��تان جاسك هستيم و 
انتظار مي رود در آبان ماه نيز شاهد برداشت پنبه 
در شهرستان حاجي آباد باشيم.  وي ادامه داد: با 
در نظر گرفتن توليد سه تن پنبه به ازاي هر هكتار، 
در سال جاري انتظار مي رود شاهد برداشت بيش 
از 1750 تن پنبه از اراضي زير كشت اين محصول 

در سطح استان باشيم.

جاسكقطبتوليدپنبهونساجيكشورميشود

سجاد مرسلي حوريه ملكي

ايجاد ۱۵هزار شغل جديد در آذربايجان شرقي
۱۵هزار ش�غل      آذربايجان شرقي
در  جدي���د 
س�امانه مل�ي رص�د اش�تغال در اس�تان 

آذربايجان شرقي ثبت شد. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي آذربايجان 
شرقي در جلسه كارگروه اشتغال و بازار كار استان 
گفت: سهم امسال اس��تان براي ايجاد اشتغال، 
نزديك به ۴۶ هزار نفر اس��ت كه در چهار ماهه 
نخست، بيش از 15هزار شغل جديد در سامانه 
ملي رصد اشتغال ثبت شده است.  حسين فتحي افزود: براساس شاخص هاي مركز آمار ايران، نرخ بيكاري 
استان در سال 1۴00 با 0/۴ درصد كاهش نسبت به سال 13۹۹ به 7/۶ درصد رسيده كه پايين تر از نرخ 
بيكاري كشور است.  وي با اشاره به اينكه نرخ بيكاري در ميان زنان استان بيشتر از مردان است، ادامه داد: 
نرخ بيكاري در ميان جوانان 15 تا 3۴ سال استان 21 درصد و در ميان فارغ التحصيالن دانشگاه 1۶/7 
درصد است و ۶8 درصد از بيكاران استان را فارغ التحصيالن تشكيل مي دهند.  مديركل تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي آذربايجان شرقي همچنين نرخ بيكاري استان در بهار سال جاري را 7/8 درصد اعالم كرد.

خيران در کهگيلويه و بويراحمد  تاکنون ۱000 مدرسه ساخته اند
به همت خيران     كهگيلويه و بويراحمد
هزار مدرس�ه 
در استان كهگيلويه و بويراحمد ساخته شد. 
مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كهگيلويه 
و بويراحمد در نشست هماهنگي جشنواره خيران 
مدرسه س��از گفت: خيران تاكنون بي��ش از هزار 
كالس درس در اس��تان كهگيلوي��ه و بويراحمد 
ساخته اند كه نقش مهمي در حل مشكل فضاهاي 
آموزشي داش��ته است.  س��يدرضا حسيني نيك 
گفت: اين جشنواره با دو هدف تكريم از خيران و فرهنگ سازي جهت جذب خيران براي كمك به امر مقدس 
مدرسه سازي برگزار مي شود.  وي فرهنگ سازي برای حضور خيران و مسئوالن، افراد ذي نفوذ و صاحب منصب 
جهت حضور در جشنواره را يادآور شد و تصريح كرد: اين همايش فرصتي است تا نيازمندي فضاهاي آموزشي 
را نيز به خيران مدرسه ساز اعالم و از همراهي و همكاري صادقانه آنان تشكر كنيم.  ناجي مقدم، نايب رئيس 
مجمع خيران مدرسه ساز استان كهگيلويه و بويراحمد نيز در اين جلسه گفت: اين جشنواره فرصت مناسبي 

است تا از خيران مدرسه ساز به نحو شايسته اي تجليل كنيم و زيبايي كار آنها را به تصوير بكشيم.

29موکب اربعين حسيني در آذربايجان غربي مجوز گرفتند
تاكنون با هدف      آذربايجان غربي
خدمت رساني 
به زائ�ران اربعي�ن حس�يني 29 موكب در 
اس�تان آذربايجان غربي مج�وز گرفتند. 
مس��ئول س��تاد بازس��ازي عتبات عاليات در 
آذربايجان غربي گفت: 2۹ موكب از اين استان 
براي ارائه خدمات به زوار در اربعين حس��يني 
مجوز دريافت كرده اند كه البت��ه روند دريافت 
مجوز ادامه دارد.  سيدحسن حسيني افزود: از 

اين تعداد، يك موكب در هر يك از مرزهاي بازرگان و مهران، سه موكب در تمرچين، دو موكب در نجف، 
يك موكب در سامرا و 21 موكب در كربال در زمان مورد نظر مستقر مي شوند.  وي ادامه داد: موكب داران 
از 12 شهريور عازم محل هاي مورد نظر خواهند شد و از 1۶ شهريور خدمات الزم را به زائران اربعين ارائه 
مي دهند.  اين مسئول گفت: موكب هاي اين استان توانايي دارند روزانه براي ۹0 هزار زائر در سه وعده 
غذايي صبحانه، ناهار و شام غذا طبخ  و توزيع كنند و ظرفيت اس��كان روزانه آنها نيز 15هزار زائر است.  
حسيني افزود: تدابيري انديشيده شده تا چهار موكب نيز در مرز تمرچين و در اين مسير راه اندازي شود. 

 سپاه نبي اكرم)ص( كرمانشاه 
به زائران اربعين خدمت رساني مي كند

دومين رويداد سوگواره شعر عاشورايي 
كشور در اراك برگزار مي شود

سپاه كرمانشاه     كرمانشاه
ب�راي خدم�ت 
رساني همه جانبه به زائران اربعين در آمادگي 

كامل به سرمي برد. 
فرمانده س��پاه حضرت نبي اكرم)ص( اس��تان 
كرمانش��اه در نشست ستاد اس��تاني اربعين كه 
در محل فرمانداري قصرش��يرين برگزار شد، با 
اشاره به آمادگي براي خدمت رس��اني به زائران 
گفت: ب��راي ايجاد هماهنگي بهتر بي��ن ايران و 
عراق پيشنهاد مي شود  از استانداري كرمانشاه و 
منظريه نمايندگاني در مرز حضور داشته باشند.  
س��ردار بهمن ريحاني با اش��اره به مشكالت كم 
آبي در عراق افزود: منابع آبي در شهر منظريه كم 
اس��ت و بايد براي آن چاره انديشي شود، در غير 
اين صورت براي زائران ايجاد مشكل خواهد كرد.  
وي تصريح كرد: پيشنهاد مي شود مرز به صورت 
ش��بانه روزي فعاليت نكند، زيرا توانايي پذيرش 
زائران در عراق به صورت شبانه و جابه جايي آنها 
وجود ندارد.  اين مقام نظامي با اش��اره به اينكه 
زيرس��اخت هاي مرزي در عراق نيازمند تقويت 
اس��ت، گفت: زيرس��اخت هايي مانند سرويس 
بهداشتي  و هماهنگي با شركت هاي مسافربري 
براي جابه جايي زائران در عراق نياز اس��ت، زيرا 

اتوبوس هاي عراقي به صورت مس��يري فعاليت 
مي كنند.  س��ردار ريحاني افزود: سپاه پاسداران 
استان كرمانشاه با تمام  امكانات از جمله در اختيار 
گذاشتن محل اسكان راهيان نور و تأمين امنيت 
همانند گذشته با قوت در خدمت رساني به زائران 
انجام وظيفه خواهد ك��رد.  وي ادامه داد: در مرز 
خس��روي امكانات فراهم است و كمبودها نيز بر 
طرف خواهد ش��د اما بايد تأمين امكانات در آن 
س��وي مرز ايران صورت گيرد و آب شرب و مواد 
غذايي براي زائران در مرز همواره فراهم ش��ود و 
نيازمند آن هستيم كه چندين موكب با امكانات 
مناسب داشته باشيم.  فرمانده سپاه حضرت نبي 
اكرم)ص( استان كرمانش��اه گفت: سال گذشته 
30هزار زائر در محل اسكان هاي ما اسكان يافتند 
و مجموعه سپاه حضرت نبي اكرم)ص( امسال نيز 
در بحث اربعين از تمام امكانات خود استفاده كرد.  
سردار ريحاني با اش��اره به اينكه اردوگاه توحيد 
ظرفيت پذيرش2هزار نفر زائر اربعين حسيني را 
دارد، افزود: اردوگاه هاي شهيد دكامي با ظرفيت 
350 نفر، اردوگاه كربال با ظرفيت ۴00نفر، اردوگاه 
ش��هداي بازي دراز شهرستان س��رپل ذهاب با 
ظرفيت 550 نفر و اردوگاه سرپل ذهاب  با ظرفيت 

350 نفر در اختيار زائران اربعين حسيني است.

دومي�ن رويداد      مركزي
س�وگواره ش�عر 
عاش�ورايي كشور از س�وی س�ازمان فرهنگي، 
اجتماعي و ورزشي شهرداري اراك برگزار مي شود. 
ش��هردار اراك گفت: با توجه به استقبال خوب 
شاعران، مداحان و مديحه سرايان بزرگ كشور 
از برگزاري اولين دوره سوگواره شعر عاشورايي، 
ش��هرداري اقدام به طراحي دومين دوره از اين 
رويداد مذهبي با حضور بعضي از بزرگان حوزه 
شعر، ادب و مديحه سرايي كشور در ماه محرم 
كرده است.  عليرضا كريمي با اشاره به دومين 
سوگواره تعزيه ش��هر اراك افزود: اولين دوره از 
اين سوگواره در س��ال هاي گذشته برگزار شده 
است و از آنجا كه شهر اراك خاستگاه تعزيه به 
شمار مي رود و بزرگ ترين گروه هاي تعزيه كشور 
در اين شهر فعاليت مي كنند، اميدواريم نمايش 
آييني و تعزيه را با حضور پر شور شهروندان اجرا 
كنيم.  وي با بيان اينك��ه كتابي ويژه كودكان و 
نوجوانان با موضوع ماه محرم طراحي و تدوين 
شده اس��ت كه در طول ايام ماه محرم بين آنها 
توزيع خواهد شد، ادامه داد: در كنار آن گروهي 
از مربيان كودك در سطح بوستان ها، حسينيه ها 
و مساجد جهت تبيين اين كتاب براي كودكان 

و نوجوانان آموزش هاي��ي را ارائه خواهند داد و 
مسابقاتي را برگزار خواهند كرد تا از اين طريق 
جهت تروي��ج فرهنگ كت��اب و انتقال مفاهيم 
عاش��ورايي به كودكان و نوجوانان گام برداشته 
باشيم.  اين مدير شهري گفت: مسابقه عكاسي 
با موبايل با عنوان »جلوه هاي عاشورايي« ويژه 
شهروندان از ديگر رويدادهايي است كه توسط 
سازمان فرهنگي، ورزشي و اجتماعي شهرداري 
اراك ويژه تمام س��نين نيز برگزار خواهد شد.  
كريمي افزود: شهروندان مي توانند در طول دهه 
اول ماه محرم، جلوه هاي عاشورايي، سوگواري 
و عزاداري در س��طح جامعه و محله خود را به 
تصوير بكشند. با ارسال اين تصاوير به مجموعه 
شهرداري، عالوه بر آنكه بانك تصاوير عاشورايي 
ايجاد خواهد شد به بهترين عكس هاي دريافت 
شده نيز هداياي نفيسي اهدا مي شود.  وي ادامه 
داد: ترويج فرهنگ حس��يني، فرهنگ س��ازي 
ادبيات حسيني، ارزيابي آثار فرهنگي، هنري، 
ادب��ي و رس��انه اي مرتبط ب��ا عاش��ورا، توليد 
محتواي عاش��ورايي، ترويج هنجارها، ارزش ها 
و س��بك زندگي اس��المي- ايران��ی و مقابله با 
تهاجم فرهنگي از مهم تري��ن اهداف برگزاري 

اين سوگواره است.

  خراسان جنوبي: هادي شاه وردي مديركل ميراث  فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي خراس��ان جنوبي گفت: براي س��اماندهي بهتر رشته هاي 
صنايع دستي در شهرستان هاي اس��تان، در برنامه ريزي صورت گرفته در 
هر يك از 11 شهرستان استان تعداد س��ه رشته شاخص مشخص شده و 
برنامه ريزي براي حمايت و پشتيباني از صنايع دستي و هنرمندان شاغل بر 

مبناي اين رشته هاي شاخص انجام خواهد گرفت. 
  خراسان شمالي: رضا نعيمي مديرعامل شركت آبفاي گفت: رسوب 
برخي مواد عالي در بدنه سد شيرين دره علت اصلي طعم و بوي آب بجنورد 

است و بايد تصفيه خانه بجنورد بر اين اساس ارتقاي كيفيت داشته باشد. 
  كردستان: مديرعامل شركت گاز استان كردستان گفت: در حال حاضر 
عمليات گازرساني در 1۹ روستا، ۴0 كوخ و 12 واحد صنعتي فعال بوده و 
براي 17 روستاي ديگر نيز پكيج و اسناد مناقصه جهت انتخاب پيمانكار در 
دست اقدام است.  احمد فعله گري افزود: تاكنون چهار شهر و 15۶ روستاي 
اين شهرستان گازدار شدند و اين موجب ش��ده ضريب نفوذ در جمعيت 

شهري 100 درصد و در جمعيت روستايي به ۹۶ درصد برسد. 
  ته�ران: حجت االسالم رضا جوكار امام جمعه شهرقدس گفت: همزمان با 
سالروز بزرگداشت شهداي مدافع حرم رزمايش كمك مؤمنانه با شعار تكريم و 
عزت حسيني با تهيه ۴هزار بسته كمك معيشتي و 2۴ دستگاه كولر برگزار شد. 
  گلستان: مدير حج و زيارت گلستان گفت: تاكنون 18هزار و 500 نفر 
از شهروندان گلستاني در 8هزار و 300 گروه براي سفر به كربالي معلي در 
ايام اربعين پيش ثبت نام انجام دادند.  سيدعلي ميرقاسمپور افزود: همچنين 
گرگان با 7 هزار و 750 نفر، گنبد با هزار و 880 نفر و آزادشهر با هزار و ۴70 نفر 

داراي بيشترين ثبت نام براي انجام اين سفر معنوي در گلستان است. 
   فارس: اس��ماعيل محبي پور معاون سياس��ي، امنيت��ي و اجتماعي 
استانداري فارس گفت: با هم افزايي و همكاري شوراي هماهنگي مبارزه 
با مواد مخدر استان، شهرداري ها، بهزيستي و ديگر دستگاه هاي متولي، 

معتادان متجاهر استان تا پايان مردادماه جاري جمع آوري خواهند شد. 
  كرمان: منصور عزيزآبادي رئيس شوراي اسالمي استان كرمان گفت: 80 تا 85 
درصد خرماي كشاورزان شرق استان خشكيده و كشاورزي آنان فلج شده است. 

  همدان: عليرضا قاسمي فرزاد استاندار همدان از گره گشايي چهار واحد 
توليدي و صنعتي خبر داد و گفت: با توجه به دستور و تأكيد رياست جمهور در 

سفر اخير به اين استان، ايجاد ۴0 هزار شغل در دستور كار قرار دارد. 
  آذربايج�ان ش�رقي: مدي��ر كل ميراث فرهنگ��ي، گردش��گري و 
صنايع دستي آذربايجان شرقي از افتتاح نمايشگاه نذر و رزم حق در خانه 
موزه مشروطه تبريز خبر داد.  احمد حمزه زاده گفت: آيين هاي سوگواري 
ايام محرم در آذربايجان شرقي داراي پيشينه اي ديرين است كه طي سال ها 
به صورت سينه به سينه به نسل هاي بعدي انتقال يافته است. آثار به جامانده 
از مراسم هاي سوگواري ايام محرم ازجمله مواريث ارزشمندي است كه 

حفظ و نمايش آنها به نسل جوان اقدامي مهم است.

 مسئول سازمان بسيج عشايري 
در گفت وگو با »جوان« اعالم كرد

 آغاز خدمات رساني به عشاير 
در ۵20 منطقه کشور

رزمايش تابس�تاني خدمات رس�اني به مناطق عش�ايري با شعار 
»خدمت بي منت در كنار عشاير« و با رمز »يا اباعبداهلل الحسين)ع(« 
به همت سازمان بسيج عشايري كشور و گروه هاي جهادي تخصصي 

در بيش از ۵20 منطقه آغاز شد. 
احمد سعيدي مسئول بسيج عشايري كشور در گفت وگو با »جوان« با اعالم 
خبر آغاز رزمايش تابستاني خدمات رساني به مناطق عشايري با شعار محوري 
»خدمت بي منت در كنار عش��اير« و با رمز »يا اباعبداهلل الحسين )ع(« در 
سراسر كشور گفت: در مرحله اول اين رزمايش، گروه هاي جهادي تخصصي 

در بيش از 520 منطقه عشايري، اقدام به خدمات رساني مي كنند. 
وي با تأكيد بر اينكه يكي از دغدغه هاي اصلي هر كشور، تأمين ابعاد مختلف 
امنيت از جمله امنيت اقتصادي و غذايي است، تصريح كرد: در ايران جامعه 
عشايری خط مقدم جنگ اقتصادي و تأمين امنيت غذايي هستند و بايد 
همه نهاد ها و سازمان ها كمك كنند تا اين قشر مولد بتواند در اين عرصه به 

بهترين شكل ايفاي نقش كند. 
اين مسئول افزود: رويكرد كالن سپاه و بسيج مردمداري و مردم ياري است 
و اعزام گروه هاي جهادي به مناطق كم برخوردار يكي از برنامه هاي بسيج 
در راستاي اين رويكرد است، بنابراين در اين رزمايش تمامی اقشار بسيج و 

سپاه هاي استاني با محوريت مناطق هدف عشايري، حضور فعال دارند. 
به گفته مسئول بسيج عشايري كشور، در اين مرحله از رزمايش در عرصه هاي 
خدمات معيشتي، بهداش��تي درماني، زيرس��اختي، عمراني، آموزشي، 
فرهنگي، بهره وري دام، ويزيت، درمان و واكسيناسيون دام خدمات رساني 
انجام مي شود.  سعيدي با اشاره به خسارت هاي حاصل از سيل به عشاير 
گفت: در بارش هاي اخير و وقوع حوادث ناگوار در مناطق مختلف كشور، 
سيل خسارات زيادي به زندگي عشاير، از جمله دام كه مهم ترين سرمايه 
اقتصادي اين قشر از جامعه است وارد كرد. بنابراين سازمان هاي متولي به 
دنبال برآورد اين خسارات و پيگيري تصويب طرح هاي حمايتي از عشاير در 
دولت هستند. سازمان بسيج عشايري نيز از ابتداي سيل، با اعزام گروه هاي 
جهادي  كنار عشاير بوده و در اين رزمايش در حد توان خدمات خود را به اين 

جامعه زحمتكش و سيل زده گسترش خواهد داد. 
وي با اشاره به اينكه در سال گذشته نيز 2هزار و 500 پروژه محروميت زدايي 
به همت اين سازمان اجرا شد، گفت: ساخت پل، آبشخور، لوله كشي آب، 
كانال كشي كشاورزي، ساخت و تعمير مدرسه، ساخت و تعمير مسجد، ايجاد 
غسالخانه و تهيه جهيزيه از جمله اين اقدامات بود.   اين مسئول به فعاليت 
بسيج عشاير در بحث كمك هاي مؤمنانه هم گريزي زد و افزود: در اين حوزه 
نيز با بهره گيري از عشاير داراي تمكن مالي ۴00 ميليارد ريال جمع آوري 
و براي تهيه پوشاك، لوازم التحرير، بسته هاي معيشتي، كمك هاي نقدي و 

كمك به بيماران صعب العالج جامعه عشايري هزينه شد. 
سعيدي به اقدامات بس��يج عش��ايري در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، 
اقتصادي و محروميت زدايی براي جامعه عش��ايري كشور نيز اشاره كرد و 
يادآور شد: در عرصه محروميت زدايي و خدمات رساني از ظرفيت هاي درون 
و بيرون سپاه، بسيج و دولت استفاده كرديم تا توانستيم به جامعه عشايري 
خدمت كنيم. ضمن اينكه تأمين آب شرب، مراتع، نهاده هاي دامي، بهداشت 
و آموزش از مشكالت جامعه عشايری است كه تالش كرده ايم با ظرفيت هاي 
مختلف بس��يج در اين حوزه ها ورود و به رفع آنها بپردازيم.   مسئول بسيج 
عشايري كشور به تأمين مراتع مورد نياز براي عشاير هم گريزي زد و افزود: در 
بحث مراتع با فراكسيون عشاير مجلس مذاكراتي شروع كرديم و طرحي به 
منظور پايش مراتع عشاير در دستور كار داريم تا كساني كه مرتع دارند، اما دام 
ندارند يا برعكس كساني كه دام دارند ولي مرتع ندارند، بين آنها تعادل ايجاد 

كنيم كه حق عشاير تضعيف نشود و واسطه گري و دالل بازي حذف شود.

 ترك خوردگي تونل
و شكست احياي درياچه اروميه

گويا موضوع درياچه اروميه به يك ش�وخي ب�زرگ براي دولت ها 
تبديل شده است. با اينكه سال هاست درباره احياي اين درياچه 
صحبت مي ش�ود اما حاال با اعالم خشك ش�دن حدود 9۵درصد 
آن بايد گفت همه طرح ها شكس�ت خورده و ب�ا هدر رفت هزاران 
ميليارد اعتبار و بودجه، متوليان امر دست از پا درازتر به خانه اول 
خود بازگشته اند. البته بدون اينكه گزارشي از عملكرد خود ارائه 
دهند يا مورد بازخواس�ت قرار گيرند. خبر ب�د اينكه تونل انتقال 
آب به درياچه هم به ط�ول 7۵0متر دچار ترك خوردگي ش�ده و 
همين امر يعني پاياني براي رس�يدن آب به حلق درياچه اروميه. 

    
چه بر س��ر درياچه اروميه آمده اس��ت؟ آيا وقت آن نرسيده مسئوالن 
و متولياني كه طي يك دهه اخي��ر اعتبار و بودجه گرفتن��د و از بهتر 
ش��دن حال و روز درياچه گفتند، حاال پاي ميز پاسخگويي بيايند و از 

ادعاهايشان دفاع كنند؟
بر اساس آخرين گزارش ها، ۹5درصد درياچه اروميه خشك شده است 

و در بدترين وضعيت تاريخي خود به سر مي برد. 
ديگر آبي وجود ندارد و از آن بدتر تونلي كه از آن به عنوان طرح كليدي 
و مهم ستاد احياي درياچه اروميه نام برده مي شد تا آب مورد نياز را به 
اين نقطه انتقال دهد هم به ط��ول 750 متر دچار ترك خوردگي هاي 

متعددي شده و نمي توان روي آن حساب باز كرد. 
نزديك دو سال اس��ت كه هر بار درباره افتتاح تونل انتقال آب زاب به 
درياچه اروميه صحبت مي ش��ود و اين كار را به زمان ديگري موكول 
مي كنند. هر چند در صورت بهره برداري از اين تونل، باز هم آب كافي 
براي رسيدن به تراز اكولوژيك درياچه مسير نخواهد شد با اين حال بنا 
بر اعالم مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، اين تونل و 

پروژه مهم »به طول 750 متر ترك خورده است.«
كريم شيباني با بيان اينكه ترك خوردگي هاي متعدد تونل انتقال آب 
به طول 750 متر، انتقال آب به درياچه اروميه را متوقف كرده اس��ت، 
مي گويد: »ش��تاب زدگي در مطالعات و آبگي��ري زودتر از موعد تونل 
انتقال آب به درياچه اروميه، س��بب بروز ت��رك خوردگي هاي متعدد 
در اين تونل شده است. عمليات اجرايي ترميم نقاط ضعف گذشته  با 
سرعت پيش مي رود و اميدواريم تا پايان سال زمينه انتقال 300 ميليون 
متر مكعب آب به صورت ساالنه از سد كاني س��يب به درياچه اروميه 
را مهيا كنيم.«  اظهارات اين مس��ئول در ش��رايطي است كه استاندار 
آذربايجان غربي اواخر هفته گذشته در ديدار با اساتيد دانشگاهي فعال 
در حوزه احياي درياچه اروميه با تأكيد بر ضرورت گفت وگوي شفاف 
و صادقانه با مردم در بحث احياي درياچه گفته بود: »تنها 750 متر از 
احداث كامل تونل انتقال آب به درياچه باقي مانده و مشكل حادي براي 

اتمام آن وجود ندارد.«
   بازگشت به روزهاي مرگ

بر اساس آخرين آمار منتشره در روز ۴ مرداد، تراز درياچه اروميه با ۴۶ 
سانتيمتر كاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به حدود 1270 
رسيده كه 1۶ سانتيمتر نيز نسبت به ابتداي سال آبي مهر 1۴01 افت 
كرده است و با ميانگين بلندمدت چهار متر فاصله دارد. بر اساس همين 
آمار، وسعت درياچه اروميه با ۹۴۹ كيلومترمربع كاهش نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته و 178 كيلومترمربع كاهش نس��بت به اول مهر 

1۴00 ابتداي سال آبي به 18۴8 كيلومتر مربع رسيده است. 
اگر س��طح تراز درياچه اروميه تا پايان مهرماه، 50 س��انتيمتر كاهش 
داشته باشد، س��طح تراز درياچه به رقم 1270 خواهد رسيد كه با اين 
وضعيت، آينده خوبي براي درياچه اروميه نمي توان متصور بود و بخش 

جنوبي درياچه اروميه به صورت كامل خشك مي شود. 
حجم آب نگين آبي آذربايجان  غربي نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
1/۴5 ميليارد مترمكعب و نس��بت به ابتداي س��ال آبي ۴۹0 ميليون 

مترمكعب كاهش يافته و به 2/2۴ ميليارد مترمكعب رسيده است. 
وضعيت وخيم درياچه اروميه در حالي گزارش مي شود كه در سال هاي 
۹3 و ۹۴ با تشديد بحران درياچه اروميه و خشك شدن ۹5 درصدي، 
ستاد احيا تشكيل و قرار شد در مدت زمان 10 ساله با اجراي طرح هاي 

متعدد اين زيست بوم به تراز اكولوژيك برسد. 
در آن زمان قرار شد با تشكيل اين ستاد در كنار برخي اقدامات از جمله 
مديريت سدس��ازي در اس��تان هاي حوضه آبريز با اجراي طرح هاي 
بهكاشت، نكاشت، آبياري تحت فشار و نيز مديريت بهينه آب در حوزه 
كش��اورزي، طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي مثل انتقال آب از زاب 
و همچنين رهاسازي پساب فاضالب شهرهاي تبريز و اروميه وضعيت 
بهبود يابد.  از نتايج عملكرد ستاد احياي درياچه اروميه همين بس كه 
بدانيم بعد از گذشت هشت سال و صرف هزاران ميليارد اعتبار نه تنها 

درياچه اروميه احيا نشد بلكه ستاد منحل شد. 
به پايان نرس��يدن طرح هاي مص��وب و راكد مان��دن طرح هاي مهم 
و كليدي س��تاد احيا از جمله انتق��ال آب از زاب و ع��دم اتمام تصفيه 
خانه هاي فاضالب ش��هرهاي اروميه و تبريز به همراه كاهش بارش ها 
وضعيت درياچه اروميه را به روزهاي بحراني سال ۹3 بازگردانده است. 
ولي يك سؤال اذهان عمومي را به خود مش��غول كرده كه چرا در اين 
ميان هيچ كس بازخواست نمي شود و كسي پاسخگوي زمان از دست 
رفته و اعتبارات سوخته و مرگ درياچه نيس��ت؟به ويژه اينكه تيرماه 
امسال و در جريان س��فر دادس��تان ديوان محاس��بات كل كشور به 
آذربايجان غربي عنوان شد اقدامات دولت قبل در مورد درياچه اروميه 
بيش��تر كار تبليغاتي بوده و از 2هزار ميليارد تومان تعيين شده براي 
احياي درياچه توسط دولت يازدهم و دوازدهم فقط 50 ميليارد هزينه 
شده است. در خصوص اعتبارات هم طبق بررسي هاي انجام گرفته آنچه 

هزينه شده، در برخي بخش ها يك چهارم ميزان گفته ها بود. 
حاال چه تبليغات و چ��ه حرف و چه كم كاري، نتيجه اين اس��ت كه با 
خشك ش��دن درياچه اروميه بيش از 10ميليارد تن نمك به صورت 
گردوغبار و طوفان بر سر مردم اين ناحيه فرو خواهد ريخت و اين بحران 
تنها گريبان آذربايجان غربي را نمي گيرد، بلكه بسياري از مناطق كشور 
را تحت تأثير خود قرار خواهد داد.   دركنار استان ها و مردم شمالغرب 
كشور، معيشت و زندگي نزديك به 15ميليون نفر در استان هاي ديگر 

و حتي پايتخت هم به خطر مي افتد. 
فراموش نمي كنيم 25 سال قبل يعني س��ال آبي 77- 7۶ را كه از آن 

زمان تاكنون فقط از بدتر شدن حال درياچه شنيده ايم. 
با اينكه همه مي دانند پر رنگ ش��دن تغييرات اقليمي، خشكسالي در 
حوضه آبخيز درياچه ارومي��ه، افزايش برداش��ت از منابع آبي حوضه 
به خصوص در بخش كشاورزي و در پي آن توسعه بي رويه و غيراصولي 
اراضي، افزايش سدسازي، حفر هزاران چاه غيرمجاز و تخليه آب هاي 
زيرزميني، احداث ميانگذر و عدم تأمين حقابه زيست محيطي موجب 
كاهش حجم آب وارده شده است، اما باز هم بودجه مي گيرند و همين 

حرف ها را تكرار مي كنند و ديگر هيچ.

 آغاز طرح »لبيك يا زينب)س(« 
در کردستان

در راستاي تأكيد مقام معظم رهبري به جهاد تبيين، طرحي با 
عنوان »لبيك يا زينب)س(« ويژه بانوان در كردستان آغاز شد. 
مسئول امور بانوان تبليغات اسالمي كردستان گفت: به همت امور 
بانوان سازمان تبليغات اسالمي طرح لبيك به فرمان جهاد تبيين با 
عنوان لبيك يا زينب )س( در اين استان آغاز شد.  ئاال شهسواري 
افزود: در اجراي اين طرح، بانوان فرهيخته، ستاد نهضت پيشرفت 
بانوان استان، بسيج جامعه زنان مبلغات، حوزه هاي علميه، امور بانوان 
استانداري، هيئت انديشه ورز قرآني و ساير بانوان استان مشاركت 
خواهند كرد.  وي ادامه داد: بانوان براي مش��اركت در اين طرح با 
ارسال عبارت »لبيك يا زينب س��الم اهلل عليها« به شماره سامانه 
5000132۶ در اجراي اين طرح همراه خواهند شد.  مسئول امور 
بانوان اداره كل تبليغات اسالمي كردستان گفت: تاكنون عزم جهادي 

بانوان براي مشاركت اين طرح قابل تحسين بوده است.

 تأمين سوخت 
شناورهاي صيادان بوشهري 

با هدف رفع مش�كالت صيادان بوشهري شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي س�وخت مورد ني�از آنه�ا را تأمين كرد. 
رئيس روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
بوشهر گفت: به منظور خدمات دهي مطلوب و سوخت رساني در 
ايام فصل صيد ميگو شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي - منطقه 
بوشهر با آمادگي كامل نسبت به ذخيره س��ازي و توزيع به موقع 
بنزين برای قايق هاي صيادي و گازوييل مورد نياز موتورلنج هاي 
صيادي اقدام كرده است.  مهرداد بيوكي افزود: در اين فصل تعداد 
1۴7۴ قايق و 537 فروند موتور لنج داراي مجوز صيد از سوخت 
با قيمت يارانه اي استفاده خواهند كرد.  وي تصريح كرد: در استان 
بوشهر 31 جايگاه ساحلي توزيع سوخت به شناورهاي صيادي را 
به عهده دارند.  سهميه بندي بنزين يارانه اي قايق هاي صيادي بر 

اساس فرمول جهاني فائو تأمين مي شود.

 ۵۳ نقطه حادثه خيز 
در همدان برطرف شد

در س�ال هاي اخير در مجموع ۵۳ نقطه حادثه خيز اس�تان 
همدان رفع شده است. 

معاون فني اداره كل راهداري، حمل و نقل جاده اي استان همدان با 
بيان اينكه 11۶ نقطه حادثه خيز در استان همدان وجود دارد، گفت: 
70 نقطه پر تصادف، 3۶ نقطه داراي تصادف و 10 نقطه حادثه خيز كه 
اخيراً شناسايي شده است در استان همدان وجود دارد.  سيدمحسن 
حسيني افزود: از سال 13۹۹ تا سال 1۴01 در مجموع 53 نقطه از 
اين نقاط رفع حادثه خيزي شده است كه در حال حاضر در مجموع 
نقاط حادثه خيز طبقه بندي نمي شوند.  وي از فعال بودن 71 سامانه 
ثبت تخلف در استان خبر داد و اعالم كرد: اين سامانه ها هم سامانه هاي 
پالك خوان هستند و هم ثبت تخلف سرعت را انجام مي دهند.   اين 
مسئول افزود: عالوه بر اين، چهار سامانه WIM در همدان وجود دارد 

كه ثبت تخلفات خودروهاي سنگين را انجام مي دهند.

   همدان   بوشهر    كردستان

2۷ طرح سالمت محور در گيالن به بهره برداري مي رسد 
هفت�ه دول�ت 27     گيالن
طرح سالمت محور 
در اس�تان گي�الن ب�ه بهره ب�رداري مي رس�د. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي گيالن در نشست 
افتتاح طرح هاي س��المت  محور اين استان، با 
اشاره به پيشرفت قابل توجه طرح هاي عمراني 
نظام سالمت گفت: تعداد 27پروژه از طرح هاي 
عمراني و فني اين دانشگاه علوم پزشكي براي 
هفته دولت س��ال جاري آماده به بهره برداري 
رسيدن هستند.  ارسالن ساالري افزود: برخورد جدي و قانوني با پيمانكاراني كه به رغم پايبندي دانشگاه 
به تعهدات قانوني از اجراي مفاد پيمان استنكاف مي كنند، الزم و ضروري است.  وي همچنين بر سه شيفته 
فعال شدن كارگاه هاي طرح هاي عمراني و فني بهداشتي، درماني قابل افتتاح در هفته دولت سال جاري 
تأكيد كرد و ادامه داد: برخي  طرح هاي عمراني و فني دانشگاه علوم پزشكي گيالن تقريباً نهايي شده است.  
رئيس دانشگاه علوم پزشكي گيالن گفت: آن تعداد از طرح هاي عمراني كه تقريباً آماده شده اند، مي توانند 

موقتاً به بهره برداري برسند تا نواقص احتمالي در مسير خدمت به مردم، شناسايي و سريعاً رفع شود.
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